Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert na najem
lokalu użytkowego o powierzchni 151,17 m2

FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 151,17 m2, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI PRZY
UL. WARCHALSKIEGO 3.
Imię i nazwisko oraz adres oferenta (osoby
fizyczne)
lub
pełna
nazwa
firmy
i siedziba (osoby prawne)

Nr NIP i REGON
W przypadku osób fizycznych nr dowodu
osobistego i nr PESEL

Adres korespondencyjny

Telefon
fax
tel. komórkowy
e-mail

Koncepcja funkcjonowania lokalu:

Proponowana stawka czynszu za 1 m2 netto - czynsz miesięczny, za najem lokalu:

Do formularza oferty załączam wymagane dokumenty:
(w zależności od statusu prawnego oferenta)
1. w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
2. w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru,

3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami lub
oświadczenia podpisane przez uprawnioną osobę o niezaleganiu z płatnościami do w/w
urzędów wraz z pisemnym zobowiązaniem się do ich dostarczenia przed podpisaniem
umowy,
4. dokument potwierdzający nadanie nr NIP i REGON,
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
6. kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statutu
-w przypadku osób prawnych,
7. w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim
oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających
umowy najmu.
Zobowiązuję się do przygotowania pomieszczenia będącego przedmiotem najmu do rodzaju
prowadzonej działalności na własny koszt w uzgodnieniu z Wynajmującym.

Oświadczam, że:
 zapoznałam/-em się dokładnie z zasadami wynajmu lokalu użytkowego wymienionego
w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, z regulaminem konkursu, którego warunki przyjmuję
bez zastrzeżeń oraz z załączonym projektem umowy, której treść niniejszym akceptuję;
 nie jest mi wiadomo o jakichkolwiek postępowaniach egzekucyjnych przedsięwziętych
przeciwko mnie jako przedsiębiorcy/przedsiębiorstwu* którego/które* reprezentuję ani
postępowaniu upadłościowym ani układowym;
 podmiot, który reprezentuję nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów;
 wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały
przeze mnie zgodnie z prawdą;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych podmiotu który
reprezentuję*, jako oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy
zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu.

……………………………………..
czytelny podpis Oferenta
(pieczątka firmy)

* niepotrzebne skreślić

